
 HBM4EU 
REZUMAT DE POLITICĂ

Acest proiect a primit finanțare prin 
programul pentru cercetare și inovare 
Orizont 2020 al Uniunii Europene, în 
baza Acordului de grant nr. 733032.

IUNIE 2022

Inițiativa europeană privind biomonitorizarea umană

1

PFAS
Prezentul rezumat de politică sintetizează efectele 
adverse ale substanțelor perfluoroalchilate și 
polifluoroalchilate (PFAS) asupra sănătății umane, 
principalele căi de expunere la acestea pentru oameni și 
modul în care biomonitorizarea umană a PFAS ar putea fi 
utilă în dezvoltarea politicii UE. 

PFAS reprezintă un grup mare de substanțe chimice 
artificiale utilizate pe scară largă într-un număr mare de 
aplicații industriale și de consum. PFAS sunt persistente în 
mediu și tind să se bioacumuleze în lanțurile alimentare. 
S-a dovedit că multe substanțe PFAS sunt toxice pentru 
sănătatea umană.

MESAJE-CHEIE

• Studiile aliniate la HBM4EU1 (2014-2021) au generat 
niveluri de referință ale expunerii interne la 12 
PFAS pentru adolescenții europeni (1 957 de probe; 
vârstă: 12-18 ani). 

• 14,26 % din adolescenții europeni testați depășesc 
nivelul seric intern de 6,9 µg/l de PFAS, valoarea 
orientativă stabilită de EFSA2 pentru o doză 
săptămânală tolerabilă de 4,4 ng/kg. Depășirea 
maximă din studiile individuale a fost de 23,8 %. 
Cele mai mari valori mediane sunt observate în 
studiile efectuate în nordul și vestul Europei.

• Datele PFAS din 17 studii de biomonitorizare umană 
pot fi deja consultate în tabloul de bord european 
online privind biomonitorizarea umană. Expunerea 

actuală depășește valorile orientative ale EFSA 
pentru PFAS în anumite segmente ale populației 
UE.

• Concentrațiile de PFAS sunt, în general, mai 
ridicate la bărbați, înregistrându-se o tendință 
de niveluri de expunere mai mari în rândul 
participanților cu studii superioare. În unele 
studii, s-au observat niveluri mai ridicate de PFAS 
proporțional cu înaintarea în vârstă. 

• Din colectările de date din cadrul HBM4EU 
se poate deduce o tendință descendentă a 
concentrațiilor de PFOA și PFOS, însă acest lucru 
nu este valabil pentru alte PFAS.

CONTEXT: HBM4EU

Inițiativa europeană privind biomonitorizarea umană, 
HBM4EU, care se desfășoară din 2017 până în iunie 2022, 
este un proiect comun în care sunt implicate 28 de țări, 
Agenția Europeană de Mediu și Comisia Europeană, și este 
cofinanțată în cadrul programului Orizont 2020. Obiectivul 
principal al inițiativei este de a coordona și de a promova 
biomonitorizarea umană în Europa. HBM4EU a pus la 
dispoziție numeroase dovezi îmbunătățite privind expunerea 
reală la substanțe chimice măsurând fie substanțele în sine, 

fie metaboliții acestora, fie markerii efectelor ulterioare 
asupra sănătății în fluidele sau țesuturile corporale. 
Informațiile privind expunerea umană pot fi corelate cu 
date privind sursele și anchetele epidemiologice pentru a 
contribui la cercetare, prevenire și politică, cu scopul de a 
aborda lacunele în materie de cunoștințe și de a promova 
abordările inovatoare. Dacă doriți să aflați mai multe despre 
proiect, vizitați site-ul HMB4EU.

1    Studiile aliniate la HBM4EU reprezintă un sondaj care vizează colectarea de probe și date de biomonitorizare umană cât mai armonizate posibil din 
studii (naționale) pentru a obține date actuale privind expunerea internă, reprezentative pentru populația/cetățenii europeni în cadrul unei răspândiri 
geografice.

2    EFSA: Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară 



REZULTATELE HBM4EU

HBM4EU a pus bazele unei platforme europene de 
biomonitorizare umană pentru monitorizarea expunerii 
umane la substanțe chimice prioritare (inclusiv PFAS) și a 
efectelor conexe asupra sănătății într-un mod armonizat și 
controlat din punctul de vedere al calității. A fost pus în aplicare 
un program de asigurare a calității/control al calității pentru a crea 
o bază de date europeană a laboratoarelor candidate care 
sunt la fel de calificate pentru analiza biomarkerului de expunere.

Ca parte a studiilor aliniate la HBM4EU, biomarkerii expunerii la 
12 PFAS au fost măsurați la adolescenți (12-18 ani). Aproximativ 
14 % din adolescenții europeni testați depășesc nivelul seric 
intern de 6,9 µg/l de PFAS, care corespunde cu valoarea orientativă 
stabilită de EFSA pentru o doză săptămânală tolerabilă de 4,4 ng/kg. 
Depășirea maximă din studiile individuale a fost de 23,8 %. Cele mai 
mari valori mediane sunt observate în studiile efectuate în nordul și 
vestul Europei.

Pentru a sprijini în continuare studiile actuale și viitoare de 
biomonitorizare umană, HBM4EU a elaborat o varietate de 
materiale fundamentale disponibile publicului pentru o 
abordare armonizată a planificării și a efectuării studiilor în 
Europa, disponibile în biblioteca online HBM4EU. Au fost 
elaborate diferite protocoale de cercetare pentru a analiza în 
continuare datele PFAS, inclusiv nivelurile de expunere europene, 
distribuția expunerii, comparațiile geografice, factorii determinanți 
ai expunerii, asocierile cu efect de expunere (IMC și metabolism, 

maturizare sexuală, astm și alergie) și biomarkerul de expunere și 
de efect – analiza parcursului efectelor asupra sănătății (maturitate 
sexuală și metabolism) (D10.10 Plan de analiză statistică pentru 
studiile cofinanțate de WP8). Se preconizează că mai multe 
rezultate vor fi publicate în cursul anului 2022.

A fost creat un inventar al biomarkerilor de efect disponibili pentru 
PFAS și al biomarkerilor noi, inclusiv colesterol și adiponectină 
pentru tulburări metabolice, hormoni tiroidieni pentru tulburări 
endocrine, hormoni de reproducere și kisspeptină pentru 
infertilitate și maturitate sexuală, precum și markeri imunologici 
și inflamatori pentru astm. Pentru a acoperi lacunele în materie 
de cunoștințe, au fost furnizate informații mecanistice relevante și 
privind parcursul rezultatelor adverse referitoare la efectele asupra 
metabolismului, nașterii și sistemului imunitar.  

Evaluarea riscurilor asociate cu amestecurile de PFAS adoptă 
trei abordări pentru comparație: abordarea bazată pe factorul 
de activitate relativă, abordarea bazată pe indicele de pericol și 
abordarea bazată pe valoarea însumată a Autorității Europene 
pentru Siguranța Alimentară (EFSA). Evaluarea riscurilor asociate 
cu amestecurile este mai complexă decât evaluarea unei singure 
substanțe, care se aplică de obicei și reflectă mai mult expunerea 
reală a oamenilor. Toate cele trei abordări au confirmat concluzia 
formulată în recentul aviz științific al EFSA, care postulează un risc la 
concentrațiile de expunere actuale.

EXPUNERE ȘI EFECTE ASUPRA SĂNĂTĂȚII

Pentru populația generală, principala cale de expunere la PFAS este 
prin alimente și consumul de apă potabilă contaminată. În cadrul 
colectărilor de date din HBM4EU, alimentația a fost considerată un 
factor determinant important al expunerii la PFAS. Nivelurile serice 
mai ridicate de PFNA și PFOS au fost asociate cu un consum mai 
mare de pește și fructe de mare (creșterea nivelului seric cu 20 % 
și, respectiv, 21 %) și cu un consum mai mare de ouă (creșterea 
nivelului seric cu 14 % și, respectiv, 11 %). În plus, expunerea mai 
mare la PFOS a fost asociată cu un consum mai mare de organe 
(creșterea expunerii cu 14 %) și cu consumul de alimente locale 

(creșterea expunerii cu 40 %). Pentru alte produse alimentare 
(carne, produse de tip fast food, apă potabilă, lapte), nu au fost 
identificate asocieri sau au fost identificate asocieri slabe cu PFAS 
individuale. Alți factori determinanți principali ai expunerii din 
colectările de date din cadrul HBM4EU au fost încadrarea într-o 
anumită cohortă, precum și sexul și educația.

Figura 1 oferă o prezentare generală a principalelor surse de 
expunere, a căilor de expunere și a efectelor asupra sănătății 
asociate cu expunerea la PFAS.
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Figura 1. Prezentare generală a surselor de expunere, a căilor de expunere și a efectelor asupra sănătății asociate cu PFAS

www.hbm4eu.eu Coordonatorul HBM4EU:
Agenţia Germană de Mediu hbm4eu@uba.de
Coordonatorul Centrului de cunoştinţe:

Agenţia Europeană de Mediu hbm4eu@eea.europa.eu

Unde pot fi  găsiți?

PFAS se pot găsi în produse de larg consum, cum sunt ambalajele alimentare 
și vasele de gătit, în produse de îngrijire personală, precum șampon, ață 
dentară, lac de unghii și farduri de pleoape, în produse de curățenie, 
tapițerii, piele și covoare, precum și în produse destinate amenajării 
locuinței cum sunt vopselele, lacurile, lubrifi anții și materialele de etanșare. 

Se mai pot găsi în apa potabilă contaminată (în apropierea unităților de 
producție, a stațiilor de tratare a deșeurilor, a centrelor de instrucție pentru 
pompieri și militari și a aeroporturilor) sau în alimente (pește, carne, fructe 
și produse din fructe, ouă, legume și produse vegetale din cauza solului 
contaminat).

Posibile surse de 
expunere

Cum pot PFAS să 
pătrundă în organism?

Cum pot PFAS să vă afecteze sănătatea? Cum puteți reduce expunerea 
la PFAS?

UE a luat măsuri pentru a reduce expunerea oamenilor la PFAS. De exemplu, 
PFOS cu sărurile şi derivaţii săi, precum şi PFOA cu sărurile sale şi cu compuşii 
înrudiţi sunt interzişi în baza Regulamentului privind poluanţii organici 
persistenţi. În cazul a patru dintre PFAS, Autoritatea Europeană pentru 
Siguranța Alimentară a stabilit o limită a cantităţii care poate fi  consumată 
în siguranţă din alimente într-o săptămână. De asemenea, UE a adoptat prin 
REACH restricţii pentru PFHxS şi PFAS C9-C14, care vor intra în vigoare în 
următorii ani pentru o serie de utilizări. În acelaşi timp, Directiva-cadru privind 
apa stabileşte valori limită pentru PFAS în apa destinată consumului uman. 
Cel mai recent act adoptat este Strategia pentru promovarea sustenabilităţii 
în domeniul substanţelor chimice, care prezintă o serie de acţiuni menite să 
reglementeze PFAS ca grup, printre care eliminarea treptată a utilizării PFAS în 
UE, cu excepţia cazului în care utilizarea lor este esenţială.

Pentru mai multe informaţii despre PFAS, consultaţi secţiunea 
„Factsheets” (Fişe de informare) din HBM4EU.

PFAS CE TREBUIE SĂ ŞTIŢI

Praful din casă

Expunere profesională 
(producerea PFAS, 
pompieri, ceruirea 
schiurilor, placarea cu 
crom)
Produse de uz 
casnic

Produse de îngrijire 
personală

Lapte matern

Apă de băut 
contaminată

Alimente 
contaminate

Produse alimentare

Dacă locuiți în zone despre care știți că sunt 
contaminate cu PFAS sau în apropierea 
acestora:

Evitați să consumaţi fructe şi legume crescute 
în gospodăriile din aceste zone. Solicitaţi 
autorităţilor locale să evalueze nivelurile de 
PFAS, pentru a vă asigura că nu conţin PFAS

Evitați produsele fast-food învelite în hârtie 
rezistentă la grăsimi

Evitați produsele fast-food vândute în ambalaj 
de carton care conţine PFAS, cum sunt unele 
cutii pentru pizza

Solicitați produse fără PFAS atunci când 
achiziţionaţi produse care pot conţine PFAS. 
Asiguraţi-vă că produsele nu conţin niciun 
PFAS (şi nu doar PFOS şi PFOA)

Verifi cați în aplicaţiile online dacă un anumit 
produs conţine sau nu PFAS

În locul vaselor de gătit antiaderente, optaţi 
pentru vase din ceramică, inox sau fontă

Evitați să pescuiţi şi să consumaţi peşte din 
aceste zone

Acest proiect a primit fi nanţare prin programul pentru cercetare 
şi inovare Orizont 2020 al Uniunii Europene, în baza Acordului 
de grant nr. 733032.

Evitați utilizarea spray-urilor de 
impermeabilizare opţională a hainelor şi a 
încălţămintei

Respectați recomandările autorităţilor pentru 
utilizarea apei

Prin absorbţie cutanată

Prin ingerare

Prin inhalare

Efecte asupra 
reproducerii şi 
fertilităţii

Afecţiuni ale 
tiroidei

Valori mari ale 
colesterolului

Imunotoxicitate

Cancer renal şi 
testicular

Toxicitate 
pentru 
dezvoltare

Afectarea fi catului

CONTRIBUȚIA LA PROCESELE DE 
POLITICĂ ȘI LA MĂSURILE DE POLITICĂ 

RELEVANTE
Rezultatele HBM4EU au contribuit la consultările privind Strategia 
pentru promovarea sustenabilității în domeniul substanțelor 
chimice, la Planul de acțiune privind reducerea la zero a poluării, 
precum și la consultările ECHA și EFSA. Acestea sunt disponibile 
în secțiunea „Science to Policy” (De la știință la politică) din 
HBM4EU.

Diferite PFAS, cum ar fi PFOA, HFPO-DA, PFBS, PFNA, PFDA, PFTeDA, 
PFTrDA, PFU(n)DA și PFHxS, sunt incluse pe lista substanțelor 
care prezintă motive de îngrijorare deosebită (SVHC) în temeiul 
Regulamentului REACH, din cauza proprietăților lor PBT sau vPvB3. 
Pentru unele PFAS există o clasificare și o etichetare armonizate 
la nivelul UE, în temeiul Regulamentului privind clasificarea, 
etichetarea și ambalarea substanțelor și a amestecurilor, drept 
substanțe toxice pentru reproducere și ficat și drept agenți 
cancerigeni suspectați. 

Ca urmare a preocupărilor serioase legate de utilizarea pe scară 
largă și contaminarea cu PFAS, în Strategia europeană pentru 
promovarea sustenabilității în domeniul substanțelor chimice 
și în documentul de însoțire privind PFAS a fost propus un 
set de acțiuni pentru abordarea PFAS printr-o abordare de 
grup, în temeiul legislației privind apa, produsele sustenabile, 
produsele alimentare, emisiile industriale și deșeurile. PFAS 
specifice sunt reglementate de mai multe legislații și activități de 
reglementare încrucișată. Acestea abordează i) punerea în aplicare 
a convențiilor, acțiunilor și acordurilor internaționale și a legislației 
mai ample privind substanțele chimice; ii) produsele de consum; 
iii) expunerea profesională și iv) mediul înconjurător (de exemplu, 
emisiile în aer și apă). Aceste regulamente trebuie adaptate și 
înăsprite.

În 2023 se preconizează aplicarea unei restricții REACH pentru 
a limita riscurile pentru mediu și sănătatea umană generate de 
fabricarea și utilizarea tuturor substanțelor perfluoroalchilate și 
polifluoroalchilate (PFAS) pentru toate utilizările, cu excepția celor 
considerate esențiale. 

3
3    PBT: persistent, bioacumulativ și toxic | vPvB: foarte persistent și foarte bioacumulativ



ÎNTREBĂRI REFERITOARE LA POLITICĂ

1 Care este expunerea actuală a 
populației UE la PFAS? Depășește 
aceasta valorile orientative pe bază 
de considerente de sănătate4 (valori 
orientative externe și interne stabilite 
prin biomonitorizare umană), acolo 
unde sunt disponibile?

Studiile aliniate la HBM4EU (2014-2021) au generat niveluri 
de referință ale concentrațiilor interne de PFAS pentru 
adolescenți (12-18 ani). Au fost prelevate probe din 9 locații de 
prelevare de probe (Norvegia, Suedia, Slovacia, Slovenia, Grecia, 
Spania, Germania, Franța, Belgia). 

Indicatorul elaborat în cadrul HBM4EU arată că expunerea 
internă actuală a adolescenților depășește valorile orientative 
pentru suma celor 4 PFAS. Indicatorul, bazat pe datele privind 
expunerea internă a adolescenților europeni, arată că expunerea 
combinată la PFOS, PFOA, PFNA și PFHxS a adolescenților din 
UE depășește valoarea orientativă pe bază de considerente de 
sănătate a EFSA la o fracțiune dintre participanți. Depășirile în 
diferitele studii și locații variază de la 1,34 % până la 23,78 % din 
participanți, cu un grad de depășire (P95/6,9 μg/l) care variază de la 
0,74 la 1,78. În studiile efectuate în vestul și nordul Europei, cei mai 
mulți adolescenți au depășit valoarea orientativă.

Concentrațiile mediane din diferitele studii europene se încadrează 
în același interval, de exemplu, valorile P50 pentru PFOA sunt 
cuprinse între 0,76 și 4,8 µg/l, nivelurile PFNA între 0,28 și 0,86 µg/l, 
iar PFHxS între 0,18 și 1,61 µg/l.PFOS rămâne congenerul 
dominant; valorile P50 variază între 1,67 µg/l și 8,06 µg/l. Aceste 
niveluri vin în sprijinul celor raportate în avizul recent al EFSA privind 
riscurile pentru sănătatea umană legate de prezența substanțelor 
perfluoroalchilate în alimente.

2 Expunerea este determinată 
de alimentație, de expunerea 
consumatorilor, de ocupație sau de 
contaminarea mediului?

În ceea ce privește factorii determinanți ai expunerii în colectările 
de date din cadrul HBM4EU, pe lângă cohortă, sex și educație, 
alimentația a fost un factor determinant important al PFAS. 
Nivelurile serice mai ridicate de PFNA și PFOS au fost asociate cu 
un consum mai mare de pește și fructe de mare (creșterea nivelului 
seric cu 20 % și, respectiv, 21 %) și cu un consum mai mare de 
ouă (creșterea nivelului seric cu 14 % și, respectiv, 11 %). În plus, 
expunerea mai mare la PFOS a fost asociată cu un consum mai 
mare de organe (creșterea expunerii cu 14 %) și cu consumul de 
alimente locale (creșterea expunerii cu 40 %). Pentru alte produse 
alimentare (carne, produse de tip fast food, apă potabilă, lapte), nu 
au fost identificate asocieri sau au fost identificate asocieri slabe cu 
PFAS individuale. 

În ceea ce privește expunerea profesională, a fost efectuat un 
studiu pentru a investiga expunerea la PFAS în instalațiile de placare 
cu cromat. În cinci studii sunt analizate în total 155 de probe 
plasmatice de la lucrători. Rezultatele vor fi disponibile cel târziu în 
iunie 2022.

3 Ce zone și medii din Europa sunt 
contaminate cu PFAS?

PFAS se acumulează în mediul înconjurător și s-a dovedit că ar 
contamina apa de suprafață, apa subterană și apa potabilă și că 
se acumulează în plante. Siturile de producție a PFAS, zonele 
de instruire în caz de incendiu, aeroporturile și instalațiile de 
eliminare a deșeurilor, precum și stațiile de epurare a apelor 
uzate pot contamina mediul înconjurător, ceea ce, la rândul 
său, duce la expunerea persoanelor care locuiesc în aceste 
zone. În prezent, există mai multe zone hotspot cunoscute în 
diferite țări (de exemplu, Germania, Suedia, Italia, Spania, Țările 
de Jos, Belgia, Danemarca și Austria). Se poate presupune că 
în majoritatea țărilor europene există zone hotspot. HBM4EU 
elaborează în prezent un ghid privind modul de abordare a 
biomonitorizării umane, a evaluării riscurilor pentru sănătate 
și a comunicării riscurilor în zone hotspot (PFAS).

4   Pentru substanțele care depășesc valorile orientative pe bază de considerente de sănătate, efectele asupra sănătății nu pot fi excluse.
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4 Pot fi observate diferențe între 
profilurile PFAS în diferite grupuri de 
populație și perioade?

Diferențele geografice în ceea ce privește expunerea internă pot 
fi observate în studiile aliniate la HBM4EU pentru PFOS, PFOA, 
PFNA, PFHxS și suma acestora. Cele mai mari valori mediane sunt 
observate în studiile efectuate în nordul și vestul Europei.

Pentru a studia diferențele dintre profilurile PFAS în diferite 
perioade, este necesară analiza studiilor privind tendința temporală, 
care în prezent nu sunt disponibile la nivel european. Până în 
prezent, datele privind tendințele temporale sunt disponibile pentru 
suma Σ(PFOA + PFNA + PFHxS + PFOS) numai pentru Germania. 
Atunci când se compară nivelurile de PFAS din probele de plasmă 
ale tinerilor adulți din Banca de probe germană în domeniul 
mediului în perioada 2007-2019, se poate observa o scădere clară. 
Deși valoarea maximă P95 (P50) pentru suma celor 4 PFAS a fost 
de 28,87 (13,82) µg/l în 2007, în 2019 aceasta a fost de numai 8,28 
(4,59) µg/l. Datele din două studii efectuate pe mame și copii din 
Viena/Austria au arătat, de asemenea, o scădere a valorilor P50 
pentru suma celor 4 PFAS de la 4,3 µg/l în 2010 la 2,2 µg/l în 2019.

Sunt disponibile seturi de date și pentru PFAS individuale din alte 
țări: Norvegia, Germania, Belgia, Spania, Slovacia, Danemarca și 
Cehia. 

5 Care sunt nivelurile PFAS și efectele 
asupra sănătății în rândul grupurilor 
vulnerabile ale populației?

Analizele datelor epidemiologice din studiile de cohortă efectuate 
în consorțiul HBM4EU arată asocieri ale unor niveluri mai ridicate 
de PFAS matern cu o tendință crescută de infecții la copiii cu vârsta 
de până la 4 ani și cu frecvența utilizării antibioticelor până la vârsta 
adolescentă. În rândul băieților au fost identificate asocieri cu un 
profil de risc cardiovascular mai scăzut pe baza unui nivel mai 
ridicat al profilului de colesterol și al profilului lipidic, a glicemiei à 
jeun mai mari, a IMC și a tensiunii arteriale, a greutății corporale 
mai mari, a scorului IMC și a circumferinței taliei la vârsta de 9 de 
ani. Amestecul de PFAS a fost asociat cu creșterea nivelurilor 
trigliceridelor și insulinei și cu scăderea colesterolului 
HDL și cu o interacțiune modestă a hormonilor endogeni. În 
plus, expunerea prenatală la PFAS ar putea fi asociată cu 
tulburări reproductive, cum ar fi preeclampsia și hipertensiunea 
gestațională, întârzierea menarhei și menstruația/lungimea 
anormală, reducerea greutății și lungimii la naștere și modificarea 
duratei gestaționale, scăderea calității materialului seminal și a 
numărului de spermatozoizi. Un studiu a arătat corelații cu distanța 
anogenitală la fete și un risc de paralizie cerebrală la băieți.

6 Există diferențe în ceea ce privește 
expunerea populației UE la PFAS 
reglementate și nereglementate? 
Restricțiile au condus la reducerea 
expunerii?

Până în prezent, PFOS și PFOA rămân substanțele care apar în 
cele mai mari concentrații în sânge în Europa; cu toate acestea, 
alți compuși ai PFAS sunt, de asemenea, detectați în multe probe 
umane.Compușii PFAS alternativi au niveluri de expunere mai 
scăzute în comparație cu compușii PFAS reglementați. Cu toate 
acestea, din cauza unei proporții mari de niveluri nedetectabile 
pentru compuși PFAS alternativi și a unei diferențe mari între 
valorile absolute ale limitei de cuantificare (LOQ) atinse în cadrul 
studiilor, este necesară reducerea limitei de cuantificare în analiza 
chimică. Indicatorii de biomonitorizare umană exprimă nivelurile 
de biomonitorizare umană pentru PFAS reglementate și cele 
nereglementate încă.

Avizul EFSA privind PFOS și PFOA din produsele alimentare 
afirmă că, în general, după anul 2000, concentrațiile de PFOS, 
PFOA și, în unele studii, de PFHxS în ser/plasmă au scăzut, în 
timp ce concentrațiile de PFNA, PFDA și PFUnDA au crescut.
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7 Restricția privind PFOS în conformitate 
cu Regulamentul privind poluanții 
organici persistenți a dus la reducerea 
expunerii?

Evaluarea eficacității în temeiul Convenției de la Stockholm a 
concluzionat că nivelurile PFOS par să scadă treptat. Colectările 
de date din HBM4EU demonstrează, de asemenea, scăderea PFAS 
în perioada observată. 

8 Care este impactul unei decizii 
în așteptare a ECHA din 2016 
de a restricționa producerea, 
comercializarea și utilizarea PFOA în 
temeiul REACH?

Deși în unele țări individuale ale UE au fost descrise tendințe de 
scădere a PFOA, studiile aliniate la HBM4EU arată în continuare 
că o parte dintre adolescenții din Europa depășesc valorile 
orientative pentru PFOA și că sunt detectate substanțe PFAS 
înlocuitoare. Este extrem de important să se evite înlocuirile 
regretabile.

LACUNE ÎN MATERIE DE CUNOȘTINȚE

Datele privind impactul asupra sănătății al diferitelor PFAS sunt 
disponibile pentru un număr relativ mic de PFAS, dintre care în 
special PFOS și PFOA sunt bine studiate. Sunt necesare date 
privind pericolele și biomonitorizarea umană relevante pentru 
om și există, de asemenea, lacune pentru majoritatea celor 4 000 
de PFAS utilizate în prezent în ceea ce privește utilizările, modelele 
de expunere și toxicitatea.

Există un deficit de date de biomonitorizare umană pentru PFAS, 
altele decât cele abordate în evaluarea riscurilor (în special cele 
care sunt utilizate/formate în volume mari ca urmare a substituirii 
unor PFAS vechi). Este necesar să se măsoare conținutul total 
de fluor organic la oameni pentru a evalua amploarea contribuției 
necunoscute până în prezent sau încă neevaluabile a PFAS la 
oameni. În plus, ar putea fi utilizate metode analitice nevizate 
pentru a identifica noi substanțe relevante.

Pentru a sprijini gruparea pe baze științifice a PFAS, este necesară 
o mai bună înțelegere a modurilor de acțiune ale diferitelor PFAS. 
Studierea în continuare a potențelor relative ale PFAS pentru 
evaluarea riscurilor asociate cu amestecurile ar avea o valoare 
adăugată. 

De asemenea, este necesară o mai bună coordonare a 
reglementărilor UE în diferite domenii, de exemplu, produsele 
alimentare și apa potabilă, precum și materialele care intră în 
contact cu produsele alimentare și reglementările de mediu, 
pentru a consolida managementul riscurilor și pentru a evita noi 
contaminări cu PFAS.

Biomonitorizarea umană în zone hotspot evidențiază nevoia 
urgentă de a dezvolta măsuri de minimizare a PFAS la toate 
nivelurile, inclusiv în corpul uman. Acest lucru pare esențial 
pentru a asigura protecția grupurilor vulnerabile, în special a 
femeilor gravide și a femeilor care alăptează din zone hotspot.
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